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Čistírny odpadních vod na Jičínsku otevírají 

své brány 

Čistírny odpadních vod, které provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., budou 

opět otevřeny u příležitosti Světového dne vody, který se slaví 22. března. Po dva dny 

proběhnou exkurze pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří se budou moci 

podívat, jak probíhá čištění odpadních vod. Veřejnost se do čistíren může podívat ve čtvrtek 

24. března 2016 od 14:00 – 18:00, a to na ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. Letošním 

tématem je „Co do kanalizace nepatří, aneb co vše už jsme v odpadní vodě našli.“  

Den vody každoročně připadá na 22. března a Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. při této 

příležitosti již potřetí otevírá své tři největší čistírny odpadních vod. Veřejnosti se otevřou brány ČOV 

v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace, a to ve čtvrtek 24. března 2016 od 14 - 18 hodin. „Protože letošní 

den otevřených dveří vychází již na velikonoční prázdniny a my očekáváme větší návštěvnost, 

rozhodli jsme se, že zájemcům nabídneme také komentované prohlídky. Ty se budou konat vždy 

v celou hodinu, tedy ve 14, 15, 16 a poslední v 17 hod. Pracovníci budou připraveni odpovídat na 

dotazy týkající se provozu a čištění vod. Připraveny budou také informační materiály, kde se lidé 

dozvědí, co se dále děje s vodou, kterou doma denně využívají. Letošním tématem je „Co do 

kanalizace nepatří“. Myslím, že se budou návštěvníci opravdu divit, co vše jsou někteří schopni do 

odpadu spláchnout a co my pak v odpadní vodě najdeme,“ uvedl k letošní akci ředitel VOS a.s. Ing. 

Richard Smutný.  

Pro základní a střední školy budou provozy otevřeny po dva dny, a to v úterý 22. 3. 2016 a ve středu 

23. 3. 2016. Otevřeny budou jak tři největší čistírny, tak i v případě zájmu škol dalších pět čistíren 

v Kopidlně, Libáni, Sobotce, Miletíně a Ostroměři. „Pro žáky a studenty jsou připraveny 

komentované prohlídky, při kterých jim naši odborní pracovníci zhruba ve 30 minutách vysvětlí 

proces čištění vody. K dispozici budou také letáčky, kde je provoz čistíren názorně vysvětlen,“ 

přibližuje exkurze pro školy vedoucí provozu ČOV Josef Soukup. Na konci prohlídky bude pro 

studenty připraven vědomostní kvíz, kde si vyzkouší, jak pozorně poslouchali. Pokud správně 

odpoví, mohou soutěžit o drobné ceny a vstupenky do bazénu v Hořicích a v Jičíně.  

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je jedinou regionální společností na Jičínsku 

dodávající kvalitní pitnou vodu a zajišťující čištění odpadních vod. Společnost vlastní ze 100 % 

města a obce v regionu, kteří jsou jejími akcionáři. Provozuje celkem jedenáct čistíren odpadních 

vod, z nichž většina prošla v posledních letech modernizací, a to v rámci projektu Cidlina. Mimo 

tento projekt byla jako poslední zatím zrekonstruována čistírna ČOV Stará Paka, která byla uvedena 

do provozu v září 2013 a ČOV Kopidlno, která zahájila provoz v říjnu 2013.  

Tisková zpráva 
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